WIRE GROUP PRIVACYVERKLARING
Wire Group is statutair gevestigd aan de Driebergsestraatweg 48, 3941 ZX
–Doorn en ingeschreven onder nummer 66509831 bij de Kamer van
Koophandel.
Wire Group werkt in Nederland als ‘wegwijzer’ voor holistisch wealth
management, Impact Investeren en Strategische Filantropie.
We zijn ervan overtuigd dat vermogen veranderkracht heeft om een
verschil te maken in de lokale en mondiale uitdagingen waarmee we
worden geconfronteerd. Samen met onze partners en klanten werken we op
een ondernemende manier aan meervoudige waarde voor mens en milieu.
Samen creëren we waarde. We bieden diensten op het gebied van Impact
Investeren: educatie, onderzoek, strategie en het opbouwen van een
impact portefeuille. Thema’s als vermogenseducatie en familiebinding
komen indien relevant ook aan bod.
We zetten ons in voor particulieren, intermediairs en ondernemingen
die zowel financieel alsook sociaal/ecologisch rendement nastreven. Onze
diensten worden volledig afgestemd op de waarden, doelen en prioriteiten
van de klant. We benaderen zakelijkheid op een persoonlijke manier en
laten ons leiden door principes als transparantie, co-creatie en wederzijds
plezier.
Verwerken van persoonsgegevens
Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze diensten,
activiteiten of bijeenkomsten, contact opneemt met Wire Group of op een
andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door jou
verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt door Wire Group.
We verwerken de persoonlijke gegevens die door jou aan ons worden
verstrekt, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam
werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf.
We verwerken je persoonsgegevens:
• voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst;
• om te factureren;
• om je te informeren over diensten, producten en evenementen van Wire
Group;
• om onderzoeken en andere berichten te sturen;
• om een financiële administratie te voeren;
• om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Wire Group verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens
aan andere partijen:
• voor de uitvoering van de door jou gevraagde dienstverlening;
• als Wire Group op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt
bepaalde gegevens te verstrekken;
• als Wire Group bepaalde ondersteunende diensten uitbesteedt, zoals ICT
of communicatiediensten.

Websites van derde partijen
Indien je via de website of andere diensten of producten van Wire Group
terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacy
regels van de betreffende derde van toepassing. Wire Group is niet
aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van
deze websites.
Toestemming intrekken
Indien je geen berichten over onze producten en diensten of algemene
nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor
uitschrijven door een bericht te sturen naar info@wire-group.org.
Persoonsgegevens doorgeven naar andere landen
Je persoonsgegevens zullen, zonder je nadrukkelijke toestemming, niet
worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie.
Bewaartermijn
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor
het doel waarvoor Wire Group de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij
het langer bewaren van je gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een
wettelijke bewaarplicht.
Beveiliging persoonsgegevens
Wire Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van je
persoonsgegevens tegen te gaan.
Wat zijn je rechten
Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht
om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te
vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken
van je gegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten stuur dan een
email naar info@wire-group.org.
Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Wire Group omgaat met
je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijziging privacyverklaring
Het is mogelijk dat de Privacyverklaring gewijzigd wordt. Indien er
wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken op onze
website www.wire-group.org.
Contact
Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen via info@wiregroup.org.
Laatst bijgewerkt:
28-05-2018

